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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Обсяг 

навчальної  дисципліни 

(денна форма ) 

Статус навчальної 

дисципліни: 

Обов’язкова 

 

 

 

Рік підготовки: 3 

Семестри: 6 

 

 

Кількість кредитів ECTS: 3 

Загальна кількість годин: 90 

Шифр та назва спеціальності: 081 «Право» 

Галузь знань 08 Право 

 

Лекції (теоретична підготовка): 22 год. 

 

Практичні: 14 год. 

 

Самостійна робота: 54 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Дисципліна «Кримінальне процесуальне право» є дисципліною 

обов’язковою складової навчального плану, циклу дисциплін професійної 

підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з права. Студенти отримують 

теоретичні знання, практичні навички і уміння у сфері криміналістики щодо 

предмету, методу, системи і принципів криміналістики; нині чинного 

законодавства України. 

Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів:  

1. Загальні положення кримінального процесуального права. 

2. Провадження досудового слідства. 

3. Судове провадження у першій та в інших інстанціях. Міжнародне 

співробітництво під час кримінального провадження. 

Навчальна дисципліна «Криміналіст» призначена для студентів ЗВО, які 

навчаються за спеціальністю 081 «Право», галузь знань 08 «Право» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Передумовами для вивчення цієї 

дисципліни є знання, навички й уміння, отримані студентами в межах 

дисциплін циклу загальної та професійної підготовки. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальне виконавче 

право» є опанування теоретичних знань та здобуття уміння, навичок вірного 

тлумачення та застосування норм кримінального процесуального законодавства 

України. 

Завданнями вивчення дисципліни «Кримінальне виконавче право» є 

ознайомлення із нормами кримінального процесуального законодавства: 

порядком провадження у кримінальних справах, організації діяльності органів 

розслідування, прокуратури та суду з розслідування, судового розгляду, а також 

засвоєння та оволодіння студентами необхідних теоретичних засад дисципліни. 

 

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

Студенти повинні сформувати необхідні загальні та професійні 

компетентності відповідно до вимог освітньої програми: 
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Шифр 

згідно 

ОПП 

Компетентності 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 6 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 9 Здатність працювати в команді. 

ЗК 11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

СК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

СК 4 Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, 

положень Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, а також практики Європейського суду з прав людини. 

СК 7 Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, 

щонайменше з таких галузей  права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право.  

СК 8  Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

СК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти.  

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності.  

СК 14 Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

СК 15 Здатність до самостійної підготовки проєктів актів 

правозастосування.  

СК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 
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СК 17 Здатність передбачати можливі негативні наслідки при порушенні 

прав і свобод фізичних осіб органами публічної адміністрації. 

 

  

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

ПРН 2 Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 3 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

ПРН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

ПРН 5 Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю. 

ПРН 6 Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

ПРН 8 Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного 

та всебічного встановлення певних обставин. 

ПРН 12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики 

доступно і зрозуміло. 

ПРН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

ПРН 14 Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної 

діяльності. 

ПРН 15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

ПРН 18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи. 

ПРН 19 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей 

права. 

ПРН 20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

ПРН 21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

ПРН 23 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

ПРН 24 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 
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ПРН 25 Передбачати можливі негативні наслідки при порушенні прав і 

свобод фізичних осіб органами публічної адміністрації. 

 

Бакалавр повинен знати: 

– теоретичні засади кримінального процесуального права;  

– проблеми кримінальної процесуального законодаства; 

– особливості кримінально-процесуальної діяльності, пов’язаної з 

міжнародним співробітництвом під час кримінального провадження; 

– практику використання кримінального процесуального законодаства. 

 

Бакалавр повинен вміти: 
– тлумачити дефініції кримінального процесуального законодаства; 

– здійснювати аналіз норм кримінального процесуального законодаства; 

– самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання; 

– захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, 

інтереси суспільства і держави; 

– набуті теоретичні знання виважено застосовувати на практиці. 

 

3. Короткий зміст дисципліни. 

Тема 1. Кримінальне процесуальне право. Кримінальне процесуальне 

законодавство. Засади кримінального провадження України. Поняття і 

структура кримінального процесуального права. Кримінальне процесуальне 

законодавство. Дія кримінального процесуального закону в просторі. Дія 

кримінального процесуального закону в часі. Дія кримінального 

процесуального закону за колом осіб. Кримінальні процесуальні 

правовідносини. Джерела кримінального процесуального права. Принципи 

кримінального процесу.  

Поняття, значення і система засад кримінального провадження. 

Характеристика значення та змісту засад кримінального провадження. 

Верховенство права. Законність. Рівність перед законом і судом. Повага до 

людської гідності. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. 

Недоторканність житла чи іншого володіння особи. Таємниця спілкування. 

Невтручання у приватне життя. Недоторканність права власності. Презумпція 

невинуватості та забезпечення доведеності вини. Забезпечення права на захист 

 

Тема 2. Учасники кримінального процесу. Поняття учасників 

(суб’єктів) кримінального процесу, їх класифікація. Державні органи і посадові 

особи, які здійснюють кримінальне судочинство. Суд – орган правосуддя. 

Склад суду. Виняткові повноваження суду за Конституцією України. Керівне 

становище суду у кримінальному процесі. Прокурор: процесуальні функції, 

завдання і повноваження у кримінальному процесі. Процесуальне становище 

прокурора на різних стадіях кримінального процесу. Начальник слідчого 

підрозділу, його процесуальне становище. Слідчий: процесуальні функції, 

завдання і повноваження. Процесуальна самостійність слідчого. Роль і місце 
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слідчих підрозділів ОВС в системі органів досудового слідства. Орган дізнання: 

завдання і повноваження. Учасники кримінального процесу, які сприяють 

кримінальному судочинству. Свідки. Права й обов’язки свідків. Порядок 

забезпечення безпеки та процесуальних прав свідка. Експерт. Спеціаліст. 

Перекладач. Поняті. Секретар судового засідання. Заставодавець. Поручитель. 

їх процесуальне становище. Порядок забезпечення прав учасників процесу. 

Обов’язок суду, прокурора, слідчого й особи, яка провадить дізнання, 

роз’яснити особам, що беруть участь у справі, їх права і забезпечити 

можливість здійсненняцих прав. Обвинувачений, процесуальне становище у 

кримінальному процесі. Конституційні і процесуальні гарантії прав 

обвинуваченого. Підозрюваний, процесуальне становище у кримінальному 

процесі. Конституційні і процесуальні гарантії прав підозрюваного. 

Потерпілий, його процесуальне становище у кримінальному процесі. 

 

Тема 3. Докази і доказування в кримінальному провадженні. 

Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення, строки, 

витрати. Заходи забезпечення кримінального провадження. Поняття і 

значення кримінально-процесуального доказування. Поняття доказів та їх 

процесуальних джерел. Належність і допустимість доказів. Визнання доказів 

недопустимими. Класифікація доказів та їх джерел. Способи збирання і 

перевірки доказів. Застосування науково-технічних засобів для збирання та 

перевірки доказів. Співвідношення доказів і оперативнорозшукових матеріалів. 

Процесуальні умови використання оперативно-розшукових матеріалів для 

одержання доказів у кримінальному провадженні. Характеристика джерел 

доказів. Показання свідків, їх предмет, значення та оцінка. Особи, які не 

можуть бути допитані як свідки у кримінальному провадженні. Показання 

потерпілого, їх предмет, значення та оцінка. Показання підозрюваного та 

обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка. Обмова, самообмова та алібі в 

показаннях підозрюваного і обвинуваченого. 

Форми фіксування кримінального провадження. Протоколи і додатки до 

них. Їх форма та зміст. Порядок застосування технічних засобів фіксування 

кримінального провадження. Повне фіксування судового процесу – одна з 

основних конституційних засад судочинства. Журнал судового засідання. 

Реєстр матеріалів досудового розслідування. 

Поняття, призначення та види заходів забезпечення кримінального 

провадження. Підстави та порядок затримання особи, яка підозрюється у 

вчиненні злочину, уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого 

судді. Строк затримання. Протокол затримання, його форма та зміст. Вручення 

підозрюваному копії протоколу затримання. Права та обов'язки затриманого. 

Участь захисника. Звільнення затриманого. Підстави для затримання без ухвали 

слідчого судді особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення, громадянином, який не є уповноваженою службовою особою 

(особою, якій законом надано право здійснювати затримання) Поняття, 

підстави та мета застосування запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. 
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Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів. Обставини, які при 

цьому враховуються. 

 

Тема 4. Загальні положення досудового розслідування. Слідчі 

(розшукові) дії. Поняття і завдання досудового розслідування. Співвідношення 

досудового розслідування і судового слідства. Початок досудового 

розслідування. Відомості, які вносяться до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Поняття і види підслідності кримінальних справ. Випадки 

визначення підслідності прокурором. Строки досудового розслідування. 

Порядок їх продовження. Підстави та порядок об'єднання і виділення 

кримінальних справ. Процесуальне оформлення цих рішень. Розслідування 

кримінальних справ групою слідчих. Порядок створення слідчої групи. 

Слідчі (розшукові) дії: поняття, види та загальні вимоги до їх проведення. 

Порядок виклику і допиту свідка. Особливості виклику і допиту 

неповнолітнього свідка. Порядок виклику і допиту потерпілого. Одночасний 

допит кількох раніше допитаних осіб (очна ставка), мета і процесуальний 

порядок проведення, правила оформлення протоколу. Проведення допиту в 

режимі відеоконференції. Огляд. Його мета, види і порядок проведення. 

Протокол огляду. Ексгумація трупа. Поняття, підстави та процесуальний 

порядок проведення. Освідування. його поняття, мета, види, підстави та 

порядок проведення. Пред'явлення для впізнання. його поняття, мета, види, 

порядок проведення і оформлення. 

 

Тема 5. Повідомлення особі про підозру у кримінальному 

провадженні. Зупинення та закінчення досудового розслідування. Поняття і 

значення повідомлення про підозру. Порядок повідомлення про підозру у 

кримінальному провадженні. Випадки (підстави) повідомлення про підозру. 

Зміна підозри у кримінальному провадженні.  

Поняття та порядок зупинення досудового розслідування та його 

підстави. Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для 

ознайомлення. Закриття кримінального провадження та його підстави. Подання 

до суду клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

 

Тема 6. Підсудність. Підготовче провадження. 

Поняття, значення та види підсудності. Правила визначення підсудності. 

Загальні положення судового розгляду. Строки і загальний порядок судового 

розгляду. Незмінність складу суду. Безперервність судового розгляду. Наслідки 

неприбуття учасників судового розгляду. Розпорядок судового засідання. 

Прийняття рішень пов’язаних із забезпеченням судового розгляду. Межі 

судового розгляду.  

Суть, завдання і значення стадії підготовчого провадження. Порядок 

підготовчого судового засідання. Вирішення питань, пов’язаних із підготовкою 
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до судового розгляду. Закінчення підготовчого провадження і призначення 

судового розгляду. 

 

Тема 7. Кримінальне провадження в суді першої інстанції. 

Провадження в суді апеляційної інстанції. Провадження в суді касаційної 

інстанції. 

Поняття, суть і значення стадії розгляду справи в суді першої інстанції. 

Процедура судового розгляду в суді першої інстанції. Рішення суду першої 

інстанції.  

Поняття, значення та основні риси провадження в суді апеляційної 

інстанції. Суб’єкти апеляційного оскарження. Строки і порядок подачі 

апеляційних скарг. Підготовка до апеляційного розгляду. Розгляд справи в суді 

апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни вироку або ухвали 

апеляційним судом. Призначення нового розгляду у суді першої інстанції. 

Процесуальні акти апеляційної інстанції. Постановлення вироку апеляційним 

судом. 

Поняття і значення стадії касаційного провадження. Суб’єкти, строки та 

межі касаційного провадження. Порядок та результати розгляду справи 

касаційним судом. Рішення касаційної інстанції 

 

Тема 8. Міжнародна правова допомога в кримінальному 

провадженні. Кримінально-процесуальне право деяких країн ЄС. Поняття, 

завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження. Процесуальний порядок надання міжнародної 

правової допомоги під час проведення процесуальних дій. Сутність видачі 

(екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. Кримінальне провадження у порядку 

перейняття. Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання 

засуджених осіб. 

Загальна характеристика кримінально-процесуального права 

європейських континентальних країн романо-германської правової сім’ї 

(Франції, Німеччини тощо): система доказів, порушення кримінального 

переслідування, досудове слідство і дізнання, віддання обвинуваченого до суду, 

розгляд справ у судах першої інстанції, апеляція і касація. Особливості 

кримінального процесу Франції. Суд присяжних у Франції.  

 

4. Організація навчання. 

Тематичний план 

№ Назва теми Всьог

о 

годин 

Лекції Практич

ні 

заняття 

Самостійн

а робота 

1 Кримінальне процесуальне 

право. Кримінальне 

процесуальне 

законодавство. Засади 

кримінального 

10 2 2 6 
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провадження України 

2 Учасники кримінального 

процесу 
10 2 2 6 

3 Докази і доказування в 

кримінальному 

провадженні. Фіксування 

кримінального 

провадження. 

Процесуальні рішення, 

строки, витрати. Заходи 

забезпечення 

кримінального 

провадження 

12 3 2 7 

4 Загальні положення 

досудового розслідування. 

Слідчі (розшукові) дії 

12 3 2 7 

5 Повідомлення особі про 

підозру у кримінальному 

провадженні. Зупинення та 

закінчення досудового 

розслідування 

12 3 2 7 

6 Підсудність. Підготовче 

провадження 
12 3 2 7 

7 Кримінальне провадження 

в суді першої інстанції. 

Провадження в суді 

апеляційної інстанції. 

Провадження в суді 

касаційної інстанції 

12 3 2 7 

8 Міжнародна правова 

допомога в кримінальному 

провадженні. 

Кримінально-процесуальне 

право деяких країн ЄС 

10 3 - 7 

Разом за курс 90 22 14 54 

 

 

5. Тематика практичних занять 

Тема 1. Кримінальне процесуальне право. Кримінальне процесуальне 

законодавство України. Засади кримінального провадження України (2 год.) 

План 

1. Поняття і структура кримінального процесуального права. Кримінальне 

процесуальне законодавство України. 

2. Джерела кримінального процесуального права України.  
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3. Принципи кримінального процесу.  

4. Поняття, значення і система засад кримінального провадження. 

5. Характеристика значення та змісту засад кримінального провадження.  

 

Тема 2. Учасники кримінального процесу (2 год.) 

План 

1. Поняття учасників (суб’єктів) кримінального процесу, їх класифікація.  

2. Суд – орган правосуддя. Склад суду.  

3. Прокурор: процесуальні функції, завдання і повноваження у 

кримінальному процесі.  

4. Начальник слідчого підрозділу, його процесуальне становище.  

5. Слідчий: процесуальні функції, завдання і повноваження. Процесуальна 

самостійність слідчого. 

6. Орган дізнання: завдання і повноваження.  

7. Учасники кримінального процесу, які сприяють кримінальному 

судочинству.  

8. Заставодавець. Поручитель. Їх процесуальне становище. 

9. Обвинувачений, процесуальне становище у кримінальному процесі. 

10. Підозрюваний, процесуальне становище у кримінальному процесі.  

11. Потерпілий, його процесуальне становище у кримінальному процесі. 

 

Тема 3. Докази і доказування в кримінальному провадженні. Фіксування 

кримінального провадження. Процесуальні рішення, строки, витрати. Заходи 

забезпечення кримінального провадження (2 год.) 

План 

1. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. Поняття 

доказів та їх процесуальних джерел.  

2. Визнання доказів недопустимими. Класифікація доказів та їх джерел. 

Способи збирання і перевірки доказів.  

3. Показання свідків, їх предмет, значення та оцінка. Особи, які не можуть 

бути допитані як свідки у кримінальному провадженні.  

4. Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка.  

5. Показання підозрюваного та обвинуваченого, їх предмет, значення та 

оцінка.  

6. Форми фіксування кримінального провадження. Реєстр матеріалів 

досудового розслідування. 

7. Поняття, призначення та види заходів забезпечення кримінального 

провадження.  

8. Підстави та порядок затримання особи, яка підозрюється у вчиненні 

злочину, уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді. Строк 

затримання. Протокол затримання, його форма та зміст.  

9. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.  

10. Види запобіжних заходів. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних 

заходів.  
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Тема 4. Загальні положення досудового розслідування. Слідчі (розшукові) дії 

(2 год.) 

План 

1. Поняття і завдання досудового розслідування. Співвідношення досудового 

розслідування і судового слідства.  

2. Відомості, які вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

3. Поняття і види підслідності кримінальних справ. Строки досудового 

розслідування.  

4. Слідчі (розшукові) дії: поняття, види та загальні вимоги до їх проведення. 

5. Порядок виклику і допиту свідка. Особливості виклику і допиту 

неповнолітнього свідка.  

6. Порядок виклику і допиту потерпілого.  

7. Одночасний допит кількох раніше допитаних осіб (очна ставка), мета і 

процесуальний порядок проведення, правила оформлення протоколу.  

8. Огляд. Його мета, види і порядок проведення. Протокол огляду. 

9. Ексгумація трупа. Поняття, підстави та процесуальний порядок 

проведення.  

10. Освідування. його поняття, мета, види, підстави та порядок проведення. 

11. Пред'явлення для впізнання. його поняття, мета, види, порядок проведення 

і оформлення. 

 

Тема 5. Повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні. 

Зупинення та закінчення досудового розслідування (2 год.) 

План 

1. Поняття і значення повідомлення про підозру. Порядок повідомлення про 

підозру у кримінальному провадженні.  

2. Випадки (підстави) повідомлення про підозру. Зміна підозри у 

кримінальному провадженні.  

3. Поняття та порядок зупинення досудового розслідування та його 

підстави.  

4. Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для 

ознайомлення.  

5. Закриття кримінального провадження та його підстави.  

6. Подання до суду клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності.  

7. Направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

 

Тема 6. Підсудність. Підготовче провадження (2 год.) 

План 

1. Поняття, значення та види підсудності. Правила визначення підсудності. 

2. Загальні положення судового розгляду. Строки і загальний порядок 

судового розгляду.  

3. Незмінність складу суду. Безперервність судового розгляду.  
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4. Наслідки неприбуття учасників судового розгляду.  

5. Розпорядок судового засідання.  

6. Прийняття рішень пов’язаних із забезпеченням судового розгляду. Межі 

судового розгляду.  

7. Суть, завдання і значення стадії підготовчого провадження. Порядок 

підготовчого судового засідання.  

8. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду. 

 

Тема 7. Кримінальне провадження в суді першої інстанції. Провадження в суді 

апеляційної інстанції. Провадження в суді касаційної інстанції (2 год.) 

План 

1. Поняття, суть і значення стадії розгляду справи в суді першої інстанції. 

2. Процедура судового розгляду в суді першої інстанції. Рішення суду 

першої інстанції.  

3. Поняття, значення та основні риси провадження в суді апеляційної 

інстанції. Суб’єкти апеляційного оскарження.  

4. Строки і порядок подачі апеляційних скарг.  

5. Підготовка до апеляційного розгляду. Розгляд справи в суді апеляційної 

інстанції.  

6. Підстави для скасування або зміни вироку або ухвали апеляційним судом. 

7. Призначення нового розгляду у суді першої інстанції. Процесуальні акти 

апеляційної інстанції.  

8. Постановлення вироку апеляційним судом. 

9. Поняття і значення стадії касаційного провадження. Суб’єкти, строки та 

межі касаційного провадження.  

10. Порядок та результати розгляду справи касаційним судом. Рішення 

касаційної інстанції 

 

 

6. Завдання для самостійної роботи: 

Студенти виконують реферативні завдання або міні-дослідження з 

обраної проблематики за погодженням із викладачем. 

 

Теми рефератів (самостійна робота) 

1. Напрями удосконалення кримінальнопроцесуального законодавства щодо 

процесуальної діяльності органів досудового розслідування.  

2. Шляхи удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо 

процесуальної діяльності органів судової влади.  

3. Тлумачення кримінального процесуального закону.  

4. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність під час 

кримінального провадження.  

5. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи та її реалізація 

у кримінальному провадженні.  

6. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада 

кримінального процесу.  
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7. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та 

членів сім'ї як конституційна засада правосуддя у кримінальному 

провадженні. 

8. Кримінальний процесуальний закон. 

9. Процесуальні строки і витрати. 

10. Докази та доказування в кримінальному процесі. 

11. Роль органів досудового розслідування у реалізації кримінально 

процесуальних функцій. 

12. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення 

обшуку. 

13. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів 

огляду. 

14. Підстави для проведення експертизи під час досудового розслідування. 

Порядок залучення експерта. 

15. Підстави та порядок обстеження слідчим публічно недоступних місць, 

житла чи іншого володіння особи. 

16. Форми закінчення досудового розслідування. 

17. Підстави та порядок оголошення розшуку підозрюваного. 

18. Підстави та порядок повідомлення особі про підозру Зміст письмового 

повідомлення про підозру. 

19. Слідчий експеримент, його мета і порядок проведення. 

20. Форми закінчення досудового розслідування. 

21. Загальні вимоги щодо надання міжнародної правової допомоги.  

22. Загальні умови видачі особи (екстрадиції). Центральні органи, які відають 

питаннями екстрадиції. 

23. Підстави та порядок закриття кримінального провадження слідчим, 

прокурором. 

24. Оскарження постанови про закриття кримінального провадження. 

25. Судові дебати, їх зміст і значення. Репліки учасників судових дебатів. 

26. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

27. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 

28. Суди, які розглядають кримінальні справи в апеляційному і касаційному 

порядку. 

29. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

30. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

31. Обов’язки присутніх в залі судового засідання. Заходи, які вживаються до 

порушників порядку в судовому засіданні. 

 

7.Політика дисципліни та оцінювання 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів: 

а) робота на лекції (до 5 балів); 

б) відповідь на практичному занятті (до 3 балів) 

в) самостійна робота (до 32 балів) 

- ведення конспекту практичного заняття (до 2 балів) 
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- міні-дослідження (або реферат) - до 20 балів  

Робота на лекції оцінюється за наступними критеріями: відвідування 

лекційних занять; повнота, охайність і грамотність ведення конспекту лекцій. 

Наявність усіх компонентів роботи на лекції та присутність студента на 

лекційних заняттях може бути оцінена до 5 балів; неохайне оформлення 

конспекту лекцій, неповне відображення лекційного матеріалу у конспекті, 

часткова відсутність студента на лекційних заняттях – від 1 до 3 балів.  

Відповідь на практичному занятті оцінюється за наступними критеріями: 

3 бали – студент у повному обсязі опрацював програмний матеріал, 

основну і додаткову літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує 

набутими знаннями у вирішенні практичних завдань, робить аргументовані 

висновки, може вільно висловлювати власні судження і переконувати інших, 

здатний презентувати власне розуміння питання. Практичне завдання виконане 

повністю відповідно до встановлених вимог. 

2 бали – студент вільно володіє навчальним матеріалом, формулює 

нескладні висновки, може узагальнювати набуті знання і частково 

застосовувати їх у вирішенні практичних завдань, аргументація на достатньому 

рівні. Практичне завдання виконане частково та має несуттєві помилки. 

1 бал – студент загалом самостійно відтворює програмний матеріал, може 

дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі є істотні 

прогалини, є певні неточності як у відтворенні матеріалу, так і у висновках, 

аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні практичних 

завдань на низькому рівні. Практичне завдання виконане поверхово без 

урахування встановлених вимог.  

Самостійна робота з курсу «Кримінальне виконавче право» включає 

ведення конспекту практичного заняття, виконання письмових завдань та 

написання реферату. 

Самостійна робота  оцінюється до 20 балів (залежно від модуля). 

Ведення конспекту практичного заняття оцінюється за наступними 

критеріями: 

- повнота, охайність і грамотність ведення конспекту; 

- наявність теоретичного матеріалу (рукописний варіант) практичного 

заняття; 

- виконання тестів і практичних завдань відповідно до теми практичного 

заняття. 

Наявність всіх компонентів конспекту практичного заняття може бути 

оцінено до 2 балів. 

Студент за власним бажанням може обрати один з двох варіантів: а) 

письмові відповіді (або міні-дослідження) на питання самостійної роботи; б) 

написання реферату з модулю. Завдання самостійної роботи та теми рефератів 

по кожному модулю визначаються викладачем. 

Реферат оцінюється за наступними критеріями: відповідна форма, 

грамотність, охайність, науковість, достатня кількість використаної літератури 

(до 10 джерел). Допускається використання матеріалів інтернет-ресурсів (не 
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більше 3-ох позицій) з обов’язковим включенням їх точної адреси до списку 

літератури.  

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх 

знаннями провідних засад конституції, трудового права, освітнього 

менеджменту, економіки, права тощо;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої 

траєкторії; активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і 

методів проведення аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією 

розкладу, запізнення на заняття допускається тільки з поважних 

причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, 

дотримуватися правил етичної поведінки, поважати думки та права 

інших студентів і викладача; 

- виконати індивідуальне завдання 

-  самостійну роботу, підготовка якої є обов’язковою умовою допуску 

до екзамену. Студент, який не підготував самостійну роботу, до 

екзамену не допускається. 

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної 

причини заняття дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після 

завершення дії поважної причини і при наявності документа-підстави (довідки, 

розпорядження про індивідуальних графік відвідування тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами 

«Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному 

університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 

383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями від 23.12.2020 

(https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-

VH/view). У процесі навчання та при підготовці самостійної роботи, виконанні 

індивідуальних завдань, забороняються плагіат, фабрикація та фальсифікація 

результатів, списування, хабарництво.  

 

8.Розподіл балів за рейтинговою системою  

Політика щодо викладання. Викладання навчальної дисципліни 

відбувається на засадах студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, 

поваги до соціокультурного плюралізму. 

№ Назва теми Всьо

го 

Індивідуаль

ні завдання 

Практичн

і заняття 

Рефер

ат, есе 

Контрол

ьна 

https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
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балів робота, 

тестове 

завдання 

1 Кримінальне 

процесуальне право. 

Кримінальне 

процесуальне 

законодавство. 

Засади 

кримінального 

провадження 

України 

5 2 3 - - 

2 Учасники 

кримінального 

процесу 

5 2 3 - - 

3 Докази і 

доказування в 

кримінальному 

провадженні. 

Фіксування 

кримінального 

провадження. 

Процесуальні 

рішення, строки, 

витрати. Заходи 

забезпечення 

кримінального 

провадження 

20 2 3 15 - 

4 Загальні положення 

досудового 

розслідування. 

Слідчі (розшукові) 

дії 

13 2 3 - 8 

5 Повідомлення особі 

про підозру у 

кримінальному 

провадженні. 

Зупинення та 

закінчення 

досудового 

розслідування 

5 2 3 - - 

6 Підсудність. 

Підготовче 

провадження 

5 2 3 - - 
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Види контролю  Кількість  Бали  
Загальна кількість 

балів 

Усне опитування 

на практичному 

занятті 

7  3 21 

Індивідуальні 

завдання 
8 2 16 

Реферат, есе  2  15 30 

Контрольна 

робота, тестове 

завдання  

1  8  8 

Всього: 75   

Іспит 25   

Разом за курс: 100 
  

 

 

9.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

7 Кримінальне 

провадження в суді 

першої інстанції. 

Провадження в суді 

апеляційної 

інстанції. 

Провадження в суді 

касаційної інстанції 

20 2 3 15 - 

8 Міжнародна правова 

допомога в 

кримінальному 

провадженні. 

Кримінально-

процесуальне право 

деяких країн ЄС 

2 2 - - - 

Разом за курс 75 16 21 30 8 
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35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Перелік питань до іспиту. 

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу. 

2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей 

права. 

3. Поняття стадії кримінального процесу. 

4. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, 

завдання та особливості. 

5. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних 

правовідносин. 

6. Поняття та значення засад кримінального провадження. 

7. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації. 

8. Рівність перед законом і судом. 

9. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. 

10. Недоторканність житла чи іншого володіння особи. 

11. Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя. 

12. Презумпція невинуватості. 

13. Забезпечення права на захист. 

14. Змагальність сторін. 

15. Диспозитивність як засада кримінального провадження. 

16. Гласність і відкритість судового розгляду. 

17. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у 

кримінальному судочинстві. 

18. Суд, суддя в кримінальному процесі. 

19. Функції та повноваження суду (судді). 

20. Слідчий суддя в досудовому провадженні. 

21. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у 

різних стадіях кримінального процесу. 

22. Органи досудового розслідування та їх компетенція. 

23. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в 

кримінальному процесі. 

24. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки. 

25. Потерпілий як учасник кримінального процесу. 

26. Захисник і його процесуальне становище. 

27. Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки. 
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28. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому 

процесуальному становищі. 

29. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як 

свідки. 

30. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному 

провадженні. 

31. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. 

32. Особисте зобов’язання. 

33. Особиста порука. 

34. Домашній арешт. 

35. Застава, визначення її розміру та порядок внесення. 

36. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний 

порядок тримання особи під вартою. 

37. Затримання з метою приводу. 

38. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання. 

39. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. 

40. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного 

заходу. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. 

41. Етапи досудового розслідування. 

42. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. 

43. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. 

44. Підслідність та її види. 

45. Початок та місце провадження досудового розслідування. 

46. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. 

47. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. 

48. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих 

(розшукових) дій. 

49. Допит та його процесуальне оформлення. 

50. Пред’явлення для впізнання та його види. 

51. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. 

52. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення 

обшуку. 

53. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів 

огляду. 

54. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. 

55. Слідчий експеримент. 

56. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих 

видівосвідування. 

57. Експертиза та підстави її проведення. 

58. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. 

59. Порядок повідомлення про підозру. 

60. Зміна повідомлення про підозру. 

61. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

62. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення 

досудового розслідування. 
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63. Форми закінчення досудового розслідування. 

64. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний 

порядок. 

65. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. 

66. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального 

акту. 

67. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. 

68. Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до 

іншого. 

69. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового 

провадження. 

70. Сутність і значення стадії судового розгляду. 

71. Загальні положення судового розгляду. 

72. Межі судового розгляду. 

73. Етапи судового розгляду, їх зміст. 

74. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. 

75. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. 

76. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в 

апеляційному порядку. 

77. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку. 

78. Порядок і строки апеляційного оскарження. 

79. Суть і завдання касаційного провадження. 

80. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в 

касаційному порядку. 

81. Порядок і строки касаційного оскарження. 

82. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. 

83. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. 

84. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. 

85. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному 

судочинстві. 

86. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). 

87. Екстрадиційний арешт. 

88. Види особливих проваджень у кримінальному процесі. 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Кримінальне виконавче право. Робоча програма для студентів 

спеціальності - 081 «Право», за освітнім рівнем - 08 Право. 

2. Кримінальне виконавче право. Методичні рекомендації до практичних 

занять для студентів для студентів спеціальності - 081 «Право», за освітнім 

рівнем - 08 Право. 
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3. Кримінальне виконавче право. Методичні рекомендації до самостійної 

роботи для студентів для студентів - 081 «Право», за освітнім рівнем - 08 

Право. 
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